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Öka intresset för programmering genom 

spelifiering 

Sammanfattning 

Den rådande kompetensbristen av IT-kunniga i Sverige kan påverka den ekonomiska 

tillväxten. Det behövs fler utexaminerade studenter som kan säkerställa att IT-näringen 

fortsätter att utvecklas. Spelifiering har använts för att öka användares engagemang, intresse 

och motivation inom en mängd olika områden. Det finns redan nu ett par spelifierade 

plattformar som har engagerat miljontals användare, till exempel Khan Academy och 

Codecademy. 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur en spelifierad plattform skulle kunna användas 

för att öka studenters motivation till att lära sig programmering, samt få fler intresserade av 

programmering. Sex studenter har deltagit i två enkätstudier som har undersökt deras 

motivation och intresse, vilka brister det finns i den inledande programmeringskursen och hur 

den populära spelifierade plattformen Codecademy påverkar deras motivation och intresse för 

programmering. 

 

Resultatet visar att samtliga respondenter uppskattar Codecademys design och upplever en 

hög motivation vid användning. Dessutom pekar resultatet på att de brister som finns i den 

inledande programmeringskursen delvis skulle kunna avhjälpas med en spelifierad plattform. 

 

Slutsatserna blir att en spelifierad plattform med liknande struktur som Codecademy har 

potentialen att öka studenters motivation för programmering och skulle vara ett användbart 

komplement i de avseende som den traditionella kursen brister. Detta skulle kunna bidra till 

att fler studenter väljer att aktivt studera programmering istället för att bli avskräckta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Increasing interest in programming through 

gamification 

ABSTRACT 

The prevailing shortage of people proficient in IT could affect Sweden’s economic growth. 

There’s a need for more graduates with the requested knowledge who can ensure that the  

IT industry continues to evolve. Gamification has been used in a variety of areas to increase 

user engagement, interest and motivation. There are already a couple of gamified platforms 

who have engaged millions of new users, for example Khan Academy and Codecademy. 

 

The purpose of this report is to examine how a gamified platform could be used to increase 

students' motivation to learn programming, as well as getting more of them interested in 

programming. Six students have participated in two surveys which have examined their 

motivation and interest, what deficiencies there are in the introductory programming course 

and how the popular gamified platform Codecademy affects their motivation and interest in 

programming. 

 

The result shows that all respondents appreciate Codecademy’s design and experience a high 

motivation while using the platform. Furthermore, the results indicate that the deficiencies 

found in the introductory programming course could partly be resolved with a gamified 

platform. 

 

The conclusions are that a gamified platform with a similar structure to Codecademy has the 

potential to increase student’s motivation for programming and would be a useful 

complement where the traditional course falls short. This could contribute to more students 

choosing to actively study programming instead of becoming discouraged. 
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Inledning 
Avsnittet inleds med att kort beskriva problematiken med kompetensbristen inom IT-näringen. 

Därefter introduceras begreppet spelifiering och dess bakgrund. Avslutningsvis presenteras 

undersökningens syfte, problemformulering och avgränsningar som begränsar arbetsområdet. 

1.1 Bakgrund 
Det råder en omfattande kompetensbrist av IT-kunniga i samhället. Anne-Marie Fransson, 

förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen menar att denna brist på sikt kan påverka 

Sveriges tillväxt. Deras kartläggning visar på ett starkt eller mycket starkt behov av att under 

de tre kommande åren rekrytera personer med all sorts IT-kompetens, minst 30 000 skulle 

kunna anställas i hela Sverige. Stockholmsregionen skapar en tredjedel av Sveriges 

ekonomiska tillväxt och dess viktiga IT-näring har varit en garanti för hög sysselsättning. Men 

oroväckande problem med att möta den redan stora och växande efterfrågan på kvalificerad 

arbetskraft till IT-näringen hotar nu den utvecklingen (Hamilton, Heister & Fransson, 2012). 

 

För att kunna möta efterfrågan behövs det fler satsningar inom IT-utbildningar, i synnerhet 

fler sökande och utexaminerade med den behövda kompetensen. Det är ett problem att 

studenter väljer att inte studera IT och programmering när de erbjuds möjligheten.  

 

1.1.1 Spelifiering 

Under de senaste 20 åren har TV- och datorspel blivit allt mer populära i hela samhället. Det 

var särskilt intåget av sociala spel via Facebook som markant förändrade hela marknaden 

genom att få tidigare uteslutna grupper att börja spela (Domínguez et al. 2013). Globalt 

omsätter spelmarknaden miljarder och fortsätter att växa, enbart i Sverige har 

datorspelsmarknadens omsättning växt med 76 procent till 6,55 miljarder kronor under 2013 

och den genomsnittliga årliga tillväxten under perioden 2006-2013 var 39 procent 

(Spelutvecklarindex, 2014). Prognosen är att marknaden kommer att fortsätta växa när 

tekniken blir allt mer tillgänglig med mer avancerade smartphones och surfplattor. Idag har vi 

möjligheten att spela när vi vill och var än vi befinner oss.  

 

Den växande spelmarknaden har gjort att allt fler intresserar sig för vad som gör spel så 

populära och beroendeframkallande, och om det skulle kunna appliceras på andra 

sammanhang och verksamheter än spel. Detta intresse mynnade ut i ett nytt begrepp: 

gamification (hädanefter kommer det svenska namnet spelifiering att användas). Tanken med 

spelifiering är att använda sig av spelmekanismer för att skapa ett incitament för användare att 

vilja fortsätta med aktiviteten genom att göra den mer underhållande. En vanlig teknik är att 

öka engagemanget genom att belöna användare som utför önskade uppgifter. 

 

Inom forskningsområdet människa-datorinteraktion har användningen av speldesign och 

spelmekanismer i andra kontexter funnits sedan 1980-talet (Deterding et al. 2011). Men det 

var inte förrän 2010 som spelifiering fick sitt stora genomslag i och med lanseringen av 

Foursquare. Foursquare är ett socialt nätverk för platsdelning som också innehöll spelelement 

så som poäng, märken och resultattavlor. Dessa kom senare att bli utkasten för framtida 

designer innehållande spelifiering (Fitz-Walter, 2013). Nu har spelifiering vuxit till en populär 

trend och under 2015 förutspår undersökningsgruppen Gartner att mer än hälften av alla 

http://zefcan.com/
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företag som arbetar med innovationsprocesser kommer att använda sig av spelifiering på sina 

arbetsplatser (Gartner, 2011). Spelifiering används allt mer inom en mängd olika områden för 

att öka användares engagemang och intresse, till exempel så använde sig biltillverkaren 

Honda av en mekanik i sin hybridbil Insight som uppmanar föraren att köra mer miljövänligt 

genom att belöna det beteendet med poäng i form av blommor som dyker upp vid 

hastighetsmätaren.  

 

Utbildning är ett annat område där fler forskare undersöker hur spelifiering skulle kunna 

användas för att öka motivation och engagemang hos studenter. Spel är uppbyggda av 

interaktiva aktiviteter som kontinuerligt levererar utmaningar och mål till sina användare 

(Koster, 2005). Interaktion tillsammans med möjligheten till återkoppling (feedback) är en 

vital del i en läroprocess. Användningen av spelelement kan dessutom öka och hålla kvar 

intresset för fortsatt kunskapskonsumtion hos användare (Seng & Yatim, 2014).  

 

Flera studier har hittat många potentiella fördelar hos spelmekaniker när de appliceras på 

utbildning (Gee, 2003). Särskilt har frekvent och omedelbar återkoppling visat sig öka 

studenters engagemang (Hanus & Fox, 2015). I en omfattande litteraturstudie av tidigare 

forskning användes spelifiering oftast i utbildningssammanhang och gemensamt för dessa 

studier var att utfallet av spelifiering för det mesta är positivt. Genomgående för de positiva 

effekterna var att de ökade användares motivation, engagemang och glädjen. Dock beror 

dessa positiva resultat i allra högsta grad på i vilken kontext spelifiering har implementeras 

samt vilka individer som har deltagit i undersökningen. En orsak till det kan vara att 

spelifiering inte är tydligt definierat utan forskare får många gånger själva stå för både 

definitionen och implementeringen, vilket gör att den kan skilja sig åt mellan studier (Hamari, 

Koivisto & Sarsa, 2014).  

 

Inom självlärande studiesammanhang finns bland annat två populära webbtjänster som 

använder sig av spelifiering: codecademy.com och khanacademy.org. Codecademy erbjuder 

interaktiva programmeringskurser i bland annat Python, Ruby och PHP. Hemsidan har fler än 

24 miljoner användare och har erhållit positiv kritik från många bloggar och webbplatser 

(Codecademy, 2015).  

 

1.2 Syfte 
Den omfattande kompetensbristen av IT-kunniga i samhället är ett allvarligt problem. Det 

behövs fler utexaminerade studenter som kan säkerställa att IT-näringen fortsätter att utveckla 

och stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt.   

 

Min hypotes är att kursen "DD1315 Programmeringsteknik och Matlab", hädanefter benämnd 

den inledande programmeringskursen, är för många studenter inom medieteknik den första 

kontakten med programmering. Jag anser att denna kontakt är väsentlig i att forma det 

fortsatta intresset för programmering. Med anledning av att jag till viss del har erfarit ett 

minskat intresse hos studenter ville jag rikta in mig och undersöka om det vore möjligt att 

kompensera för de eventuella brister som finns i denna kurs med hjälp av en spelifierad 

plattform. Det vore i utbildningens intresse att så många studenter som möjligt blir 

intresserade av att fortsätta studera programmering för att möta det behov som finns av IT-

kunniga i näringslivet. 
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Mitt syfte är därför att undersöka om motivationen för att lära sig programmering, samt 

intresset för programmering i allmänhet, hos studenter kan öka genom att ge dem möjligheten 

med en spelifierad plattform att lära sig programmering på ett mer interaktiv och 

förhoppningsvis roligare sätt än traditionell undervisning.  

 

 

1.3 Problemformulering 
Hur kan interaktiva plattformar innehållande element av spelifiering öka motivationen och 

intresset för programmering hos studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan? 

 

Arbetsfrågor: 

 Vilka är de återkommande svårigheterna som skapar frustration hos studenter när de 

börjar skriva kod? 

 Hur skulle dessa svårigheter kunna hanteras med hjälp av spelifiering? 

 Vilka element av spelifiering lämpar sig bäst för studiesammanhang, och är vissa mer 

eftertraktade av studenter? 

 Vilka förutsättningar krävs för att spelifiering ska fungera på ett motiverande sätt för 

studenter? 

 Hur upplever studenter undervisningen i den inledande programmeringskursen?  

 Hur stort är intresset hos studenter för en kompletterande interaktiv plattform till den 

inledande programmeringskursen? Vad skulle en sådan plattform kunna bidra till? 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa mig till studenter vid KTH som har läst kursen "DD1315 

Programmeringsteknik och Matlab". Denna avgränsning väljer jag för att dessa studenter har 

en viss erfarenhet av programmering och är bekanta med programmeringsspråket Python, 

men även för att kunna använda kursen som en jämförelse till en interaktiv kurs i 

Codeacademy. Dessutom kommer jag inte att undersöka alla element av spelifiering som 

finns, utan jag kommer att rikta in mig på de som har stöd av forskning att fungera 

motiverande.  
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Teori och begrepp 
I det här avsnittet förklarar jag de centrala begreppen som jag använder mig av, nämligen 

spelifiering och motivation. Dessutom ges en introduktion till plattformen Codecademy och en 

beskrivning över vilka spelelement som den använder sig av. 

2.1 Motivation 
Motivation är enligt Nationalencyklopedin en psykologiska term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2015). Vid 

utbildning är det väsentligt att få studenter tillräckligt motiverade för att engagera sig i 

läromaterialet, det är själva målet med utbildning (Hanus & Fox, 2015). Motivation kan delas 

in i inre och yttre motivation. Inre motivation sker när viljan att lära sig kommer inifrån 

studenten själv medan yttre motivation motiverar studenten till ett beteende med hjälp av en 

utomliggande kraft. De inre motiverade studenterna har visat sig minnas information bättre, 

vara mer engagerade och är generellt sätt lyckligare (Deci & Ryan, 2000). 

 

2.2 Spelifiering  
Spelifiering är ett informellt samlingsnamn för användningen av spelelement i icke 

spelrelaterade kontexter för att förbättra användarupplevelser och öka användares 

engagemang. Det finns en mängd olika element i spel, därför kommer spelelement att 

begränsas till de som är karaktäristiska för spel: element som hittas i de flesta spel, associeras 

med spel och spelar en signifikant roll i spelandet (Deterding et al. 2011). 

 

I en empirisk litteraturstudie (Hamari, Koivisto & Sarsa 2014) av den forskning som gjorts 

om spelifiering samlades och kombinerades olika motiverande metoder till tio olika 

spelelement: 

 Belöningar (rewards) 

 Förlopp (progress) 

 Narrativ/tema (story/theme) 

 Nivår (levels) 

 Poäng (points) 

 Prestation/bravad/märken (achievements/badges) 

 Resultattavlor (leaderboards) 

 Tydliga mål (clear goals) 

 Utmaning (challenge) 

 Återkoppling (feedback).  

 

De som oftast förekom i undersökningar var poäng, resultattavlor och märken (Hamari, 

Koivisto & Sarsa, 2014). Spelifiering brukar implementeras genom att införa några eller något 

av dessa element och från en designers perspektiv är det denna uppbyggnad av ett system som 

innefattar spelelement som särskiljer spelifiering ifrån vanliga TV- och datorspel (Deterding 

et al. 2011). 

 

Spel i sig och elementen som gör dem underhållande har visat sig vara inre motiverande för 

spelarna (McGonigal, 2011). Vid skapandet av en motiverande spelifierad plattform är det 
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därför viktigt att undersöka de fundamentala elementen i spel som gör dem engagerande och 

tilltalande. Enligt Lee och Hammer (2011) är spel motiverande på grund av deras påverkan på 

kognitiva, emotionella och sociala områden hos spelarna. När spelifiering ska användas i 

utbildningssammanhang borde fokuseringen ligga på dessa tre områden (Domínguez et al. 

2013). 

 

Spel är uppbyggda av regler som spelare måste förhålla sig till, samt ofta av uppgifter i serier 

som behöver avklaras innan nästa nivå låses upp. Det leder till en individuell 

svårighetsprogression där spelare stannar på en nivå tills de har uppvisat att de besitter den 

behövda kunskapen för att avancera. Denna process levererar kontinuerligt utmaningar och 

mål till spelarna vilket leder till en inlärningsprocess (Koster, 2005). Uppgifterna kan vara 

ickelinjära, där spelare kan välja vilka de vill göra med avseende på sina färdigheter och 

preferenser (Domínguez et al. 2013).  

 

Ett problem som finns med elektroniska utbildningsplattformar är att de har pedagogiska 

begränsningar. De kan inte förmedla känslor eller engagera studenter på samma sätt som en 

lärare kan. Ett system måste därför kompensera för bristen av emotionell interaktion och 

stimulera lärande på andra sätt (Muntean, 2011). Ett koncept som spel använder sig av för att 

väcka en emotionell respons hos spelare är framgång och misslyckande. När en spelare lyckas 

med en uppgift är det i sig en positiv känsla men den förstärks ofta med olika 

belöningssystem som direkt erkänner spelarens framgång och ökar dennes engagemang 

(Ibanez, Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014). Om en spelare däremot misslyckas ska den känna 

oro så att den vill klara av uppgiften nästa gång, men samtidigt är det viktigt att inte oron 

övergår i frustration då det kan bidra till en minskad motivation (Domínguez et al. 2013). 

Friheten av att kunna misslyckas ger även spelare en möjlighet till att experimentera utan en 

rädsla för repressalier (Lee & Hammer, 2011). Belöningssystem är inte alltid positiva och 

forskning har visat att inledningsvis inre motivation för att lösa en uppgift kan ändras till yttre 

motivation med konkreta belöningar. Vid inre motivation är det utifrån sitt eget intresse som 

en individ löser en uppgift och när denne sedan får en belöning kan den vid nästkommande 

uppgift förvänta sig en belöning och enbart vilja lösa uppgiften för att erhålla den. Kognitiv 

utvärderingsteori antyder att om individer får belöningar för något som de redan väljer att 

göra på egen hand kan få dessa belöningar att ses som kontrollerande och förhindra inre 

motivation (Deci & Ryan, 1985). För att belöningar ska minska inre motivation måste de ges 

för en inledningsvis intressant uppgift, vara konkreta och förväntade. Användningen av 

belöningar, märken och andra incitament för att få studenter att prestera kan slå tillbaka och 

minska den inre motivationen för de som redan var intresserade av ämnet. 

 

Den sociala aspekten i spel kan ta många olika former. Flera spelare kan bland annat 

samarbeta mot ett gemensamt mål, tävla mot varandra eller bara konversera. Just 

tävlingsmomentet är något som återkommer i spelifierade utbildningsplattformar. Ofta kan det 

vara i form av resultattavlor där användares betyg på en uppgift eller ett intjänat märke visas 

för alla andra deltagande. Konkurrensen mellan studenter har i vissa fall visat sig fungera 

avskräckande och påverkat individers motivation på ett negativt sätt (Domínguez et al. 2013; 

de-Marcos et al. 2014 ). De negativa effekterna av konkurrens kan bero på huruvida den är 

konstruktiv eller destruktiv. Den konstruktiva konkurrens sker när tävlingar är roliga 

upplevelser och skapar positiva relationer medan den destruktiva är skadlig åtminstone för en 

av de tävlande. Resultattavlor kan ses som en form av destruktiv konkurrens för att de typiskt 

bara framhäver en vinnare och särskilt om studenter lättillgängligt kan jämföra sig med andra 

(Hanus & Fox, 2015). 
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Spelmekanismer är inte sällan en kombination av båda sociala, emotionella och kognitiva 

aspekter. Huvudmålet av spelifiering i utbildning är därför att applicera några av dessa idéer 

vid utvecklingen av plattformar för att få dem mer motiverande för studenter. På grund av 

svårigheter med balans av olika moment och spelelement måste designen och 

implementeringen vara genomtänkt för att fungera på ett inre motiverande sätt (de-Marcos et 

al. 2014).  Exempelvis har användarvänlighet och ett lättförstått gränssnitt hos det spelifierade 

verktyget visade sig vara oerhört viktigt för studenter (Seng & Yatim, 2014). 

 

2.3 Begräsningar i den aktuella forskningen 
Spelifiering är fortfarande ett nytt begrepp vilket gör att forskningsområdet är ungt. Den 

forskning som har gjorts har i en del avseenden visat på spridda resultat, som delvis kan bero 

på att begreppet inte är tydligt definierat. Det behövs främst mer forskning inom området för 

att undersöka om motivationen som upplevs av spelifiering är långvarig och vad spelifiering 

ger för resultat i kunskapsinlärning. 

 

Överlag är studenter ofta positivt inställda till spelifiering (Seng & Yatim, 2014; Domínguez 

et al. 2013) och spelifiering har visat att det kan öka användares motivation samt engagemang 

(Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014; Ibanez, Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014). Däremot finns 

det en klar brist över långvariga studier. Vissa forskare hävdar att de positiva effekterna av 

spelifiering endast kan bero på dess nymodighet och om användare blir mer vana vid 

spelifiering kommer de att tappa den inledningsvisa höga motivationen (Hamari, Koivisto & 

Sarsa, 2014). 

 

Studenters inlärningsprocesser i spel är lika viktiga som slutresultatet på deras studier. Trots 

att ett flertal studier har undersökt studenters spelbeteende eller problemlösningsprocesser 

inom spelifierade verktyg, är de flesta av resultaten begränsade till illustrationer eller enbart 

använda för att beräkna frekvensen av olika beteenden, exempelvis antal avslutande mål, antal 

samlade märken och så vidare. Problemet i dessa studier är att forskarna implicit antog att 

studenterna faktiskt lärde sig. För att validera detta antagande behövs relationen mellan 

spelprestation, spelbeteende och resultat av kunskapsinlärning analyseras. Det behöver 

genomföras undersökningar som visar om den ökade motivationen, intresset och 

engagemanget kan påverka studenters prestanda i termer av problemlösning och 

kunskapsinlärning (Li & Tsai, 2013).  

 

Det finns antydningar om att spelifiering möjligtvis kan lämpa sig bättre till en del 

utbildningsformer än andra. I en undersökning visade det sig att studenter utsatta för 

spelifiering fick bättre resultat i praktiska uppgifter och i slutbetyg, men resultateten visar 

även att dessa studenter presterade dåligt på skriftliga uppgifter. Det spelifierade verktyget 

hjälpte till att utveckla praktiskt kompetens men på något sätt förhindrade det också 

förståelsen för underliggande teoretiska koncept i jämförelse med ett traditionellt 

datorkursprogram (Domínguez et al. 2013). En annan studie påvisar liknande resultat, 

studenter som deltog i en spelifierad metod förbättrade sin prestation på praktiska uppgifter 

men fick sämre betyg i kunskapsinlärning. Forskarna argumenterar dock att resultatet kan 

bero på spelifieringens implementering som överbetonade färdighetsförvärv (de-Marcos et al. 

2014). Men det finns även studier som visar att spelifiering har bidragit till att studenter fått 

ett högre betyg eller en bättre förståelse. Exempelvis har studenter som utsatts för direkt 

utvecklad återkoppling fått ett signifikant högre betyg på ett kunskapsslutprov jämfört med 

andra studenter (Tsai, Tsai & Lin, 2015) och i en annan studie har studenter som samlat 
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märken erhållit en måttlig förbättring i förståelse för programmeringsspråket C jämfört med 

innan deltagandet i studien (Ibanez, Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014). 

 

Sammanfattningsvis behövs det fler studier för att förbättra designen av spelifiering för att på 

så sätt kunna systematiskt utveckla framgångsrika spelifierade plattformar. Det behövs 

långvariga studier av spelifiering, fler jämförelser mellan olika spelelement samt mellan 

spelifiering och andra inlärningsmetoder.  

 

2.4 Codecademy 
Codecademy är en spelifierad webbtjänst skapad av Zach Sims och Ryan Bubinski som 

erbjuder interaktiva programmeringskurser. Skaparnas tidigare erfarenheter av frustrationen 

över svårighetsgraden när de har försökt lära sig programmering fick dem att undersöka om 

det inte gick att underlätta inlärningen av kodning. De insåg att problemet med att lära sig 

genom böcker eller videos är att det inte finns någon belöning efter att du har sett eller läst 

dem. De bästa inlärningserfarenheterna som de själva hade upplevt var de som innehöll 

belöningssystem. Deras slutsats är att all framgångsrik inlärning handlar om motivation och 

belöningar kan användas för att öka den. Därför har de designat Codecademys interaktiva 

gränssnitt bland annat genom att ge poäng till användare efter att de har avslutat olika avsnitt 

för att motivera dem till att fortsätta programmera (Vincent, 2011). 

 
För att få tillgång till Codecademys kurser behöver en användare registrera sig och skapar på 

så sätt en individuell profil. När de sedan väljer en kurs och avslutar olika moment i den 

kommer de att få märken och poäng som de sedan kan se under sin egen profil. Kurserna är 

uppbyggda av svårighetsprogression men det finns även en möjlighet för användare att själva 

välja vilket avsnitt de vill genomföra. Exempelvis så kanske en användare redan kan 

grunderna inom ett programmeringsspråk och då kan denne direkt välja svårare moment, eller 

så kanske det bara är ett specifikt område som behöver repeteras inför ett prov. Varje avsnitt 

inom en kurs är uppdelad i olika uppgifter och varje uppgift presenteras med för den relevant 

teori. Om användare har problem med att lösa en uppgift har de till sin hjälp ”Hints”, ”Q&A 

Forum” och direkt återkoppling. Hints ger tips om den aktuella uppgiften, till exempel kan de 

ge information om tidigare kunskap som behövs. Q&A forumet är till för användare att ställa 

frågor om uppgifter och få svar från andra användare. Den direkta återkopplingen erhålls när 

en ”felaktig” kod skickas in, den kan bestå av både syntaxfel som finns i koden och 

information om andra vanliga fel som kan uppstå. För särskilda uppgifter eller för ett visst 

antal genomförda uppgifter får användare ett märke som ger poäng. Förstasidan vid 

inloggning visar alltid en förloppsmätare i procent för varje kurs, detta för att användare ska 

veta hur mycket de har avklarat och för att motivera dem till att fortsätta. Den senaste kursen 

som en användare programmerade i är förvald och de kan genom ett klick på ”continue” 

fortsätta på samma uppgift som när de sist var inloggade. Det finns även en möjlighet att välja 

andra programmeringskurser.  

 

Sammanfattningsvis är det dessa spelelement som Codecademy använder sig av för att 

motivera sina användare: märken, återkoppling, förloppsmätare, poäng, nivåer, utmaningar 

och tydliga mål.  
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Metod 
I det här avsnittet presenteras vilka undersökningsmetoder som har genomförts och deras 

syfte. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att samla relevant teori, därefter två 

kvalitativa enkätundersökningar där den avslutande fokuserade på användarupplevelsen av 

Codecademy. 

 

3.1 Litteraturstudie 

3.1.1 Syfte 

Denna rapports undersökning inleddes med en litteraturstudie av forskningsartiklar där 

spelifiering figurerat inom utbildningssammanhang. Detta gjordes för att skapa en grund av 

vad spelifiering är, vilka olika spelmekanismer som används och vad tidigare undersökningar 

har gett för resultat.  

 

Dessutom genomfördes en mindre litteraturstudie om motivation. Motivation är väsentligt för 

undersökningens syfte och därför behövs en tydlig definition av uttrycket, samt en förklaring 

över vilken sorts motivation som är önskvärd för att skapa en positiv, långvarig och bestående 

inlärningsprocess.  

 

3.1.2 Utformning 

Den forskning som har gjorts om spelifiering är begränsad och det finns inte många artiklar 

som just behandlar hur spelifiering kan användas för att underlätta inlärningen av 

programmering. Därför utvidgas litteraturstudien till att även omfatta artiklar där spelifiering 

har använts i inlärningssyfte. Litteraturstudien utfördes i KTHB Primo och Google Scholar 

där jag sökte på termer så som ”Gamification in programming education” och ”Gamificiation 

in education” för att hitta relevant information om hur spelifiering används i utbildning. 

Systematiskt undersöktes intressanta artiklars referenser för att hitta fler källor. Ett par särskilt 

intressanta artiklar inom ämnet användes för att vidare hitta andra artiklar genom att se vilka 

som citerat dem samt se vilka andra artiklar som förlaget ansåg vara relaterade. 

Avslutningsvis genomsöktes en journal som publicerat många av de tidigare källorna för att 

hitta fler intressanta artiklar. Denna procedur var till för att hitta relevanta och tillförlitliga 

källor. 

 

Förutom att söka efter artiklar i ämnet spelifiering genomfördes även specifika sökningar på 

motivation och engagemang i utbildningssammanhang i KTHB Primo. Nationalencyklopedin  

användes för att definiera motivation, detta för att den definitionen upplevdes mer officiell än 

de som presenterades i de hittade artiklarna. 

 

Vid genomläsning av litteraturen noterades nya källor som sågs vara särskilt relevanta och 

intressanta för rapportens undersökning. Därefter gjordes en sökning av dem i KTHB Primo 

för att utvärdera huruvida de var användbara eller inte. Litteraturstudien användes senare för 

att utforma nästkommande steg i metoden. 
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3.2 Inledande enkätundersökning 

3.2.1 Syfte 

Den inledande enkätundersökningens syfte var att främst skapa ett underlag för utformningen 

av det sista momentet i undersökningen. I denna undersöktes vilka områden som studenter 

tycker saknas eller prioriteras för lite i den inledande programmeringskursen, deras 

programmeringskunskaper och deras motivation inom ett par områden. 

 

3.2.2 Respondenter 

De deltagande studenterna hittades med hjälp av kursen ”DM1578 Programintegrerande kurs i 

medieteknik”. För denna rapport efterfrågades studenter som har läst kursen "DD1315 

Programmeringsteknik och Matlab" samt har tillgång till en dator med internetuppkoppling.  
 

3.2.3 Utformning 

Enkäten utformades med hjälp av Google Formulär och bestod i huvudsak av obligatoriska 

frågor. Respondenterna fick besvara frågor kring den inledande programmeringskursen med 

fokus på motivation och vilka svårigheter som de hade upplevt. De fick ge uttryck för hur 

deras motivation såg ut vid kursstart och hur motiverande schemalagda aktiviteter upplevdes. 

Dessutom fick de besvara om de tagit hjälp av andra verktyg än de erbjudna för att lära sig 

programmering. För att undersöka vilka svårigheter respondenterna upplevt ställdes frågor om 

hur väl de ansett att möjligheten till hjälp stämt överens med deras behov. Därefter ställdes 

mer specifika frågor kring hur svårt olika koncept inom Python upplevts, exempelvis hur det 

upplevdes att programmera ”for” och ”while-loopar”. Majoriteten av frågorna i enkäten 

användes för att hitta vilka svårigheter respondenterna upplevt i den inledande 

programmeringskursen. Avslutningsvis fick respondenterna uppskatta hur intresserade de i 

framtiden är av att studera programmering. 

 

Enkäten hölls kort för att inte få respondenterna att tappa intresse, tidsåtgången var uppskattad 

till cirka tio minuter. Generellt för frågorna var att de inte skulle ge en indikation om 

undersökningens egentliga syfte och att de skulle vara relevanta till rapportens 

problemformulering och arbetsfrågor. De formulerades lättförståeligt och tydligt, om begrepp 

användes där missförstånd kunde uppstå presenterades ytterliga information i en hjälptext 

under frågan (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Flertalet av frågorna besvarades genom en 

unipolär femgradig likertskala, från exempelvis inte alls motiverad till mycket motiverad. 

Likertskalan valdes med referens till tidigare forskning för att senare både kunna 

sammanställa respondenternas åsikter och jämföra olika svar med varandra (Domínguez et al. 

2013). Likertskalan begränsades till fem alternativ för att undvika att deltagarna slumpartat 

skulle besvara frågorna, fem steg ansågs vara tillräckligt för att få en tydlig skillnad mot det 

lägsta och högsta steget. Skalan bestämdes till unipolär för att respondenterna skulle ha lättare 

att välja det alternativ som bäst representerade deras egen åsikt än om de skulle välja från en 

extrem variant till en annan. De fem olika alternativen representerar poäng från ett till fem, 

där ett representerar det lägsta värdet fem det högsta. Dessa har sedan vid beräkning 

summerats och ett medelvärde har beräknas för att få en översikt över respondenternas 

gemensamma åsikter. 

 

De frågor som behandlade den inledande programmeringskursen utformades med hjälp av 

kursstrukturen utifrån kurs-PM och med information från föreläsningarna som fanns att tillgå 
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från dess KTH Social sida. I dessa föreläsningsartiklar redogjorde föreläsaren för vilka delar 

inom ett avsnitt som studenterna själva tyckt varit svåra när de läst igenom kurslitteraturen. 

Frågor om koncepten strukturerades så gott som möjligt för att efterlikna kursen, detta för att 

få respondenterna att känna igen ordningen och därför förhoppningsvis lättare kunna både 

jämföra olika moments svårigheter mot varandra samt komma ihåg hur upplevelsen var att 

programmera dem. Resultatet användes sedan i konstruktionen av den avslutande 

enkätundersökningen. 

 

3.3 Codecademy och avslutande 

enkätundersökning 

3.3.1 Syfte 

Syftet med att låta respondenterna använda Codecademy var att undersöka huruvida dess 

spelelement skulle kunna motivera dem till att programmera samt undersöka om plattformar 

liknande Codecademy var önskvärda komplement till den inledande programmeringskursen. 

För att undvika att deras upplevelse skulle bli alltför färgat av vilket programmeringsspråk 

som användes fick de genomföra totalt tre avsnitt, två inom Python och ett inom PHP. 

 

Codecademy valdes för att det är en populär spelifierad plattform för människor att lära sig 

programmering (Codecademy, 2015), dessutom har plattformen rekommenderas på KTH 

Social sidan till den inledande programmeringskursen. 

 

3.3.2 Utformning 

I undersökningens avslutande del fick respondenterna först genomföra två olika avsnitt av en 

Pythonkurs och ett introduktionsavsnitt till PHP på Codecademys hemsida. Därefter fick de 

besvara en avslutande enkät. Tidsåtgången för detta moment var uppskattat till ungefär en 

timme och halvtimme. Respondenterna fick instruktioner via deras mejl om att skapa en profil 

om de inte redan hade en sedan tidigare. De fick även information om var de hittar sin 

personliga profil som innefattar olika märken som de har tilldelas samt statistik över hur 

många poäng som de samlat in. Respondenterna uppmuntrades till att bekanta sig med 

Codecademys sida.  

 

De två avsnitten i Pythonkursen valdes utifrån vad majoriteten av respondenterna upplevde 

som svårast i den inledande enkäten. Detta med grund i pilotstudien där en av slutsatserna var 

att det som upplevs som svårast för studenter skapar mest frustration och gör så att de tappar 

motivation. Sammantaget var det avsnitten "Introduction to Classes" och "File input/Output" 

som upplevdes som svårast hos respondenterna. I vilken ordning de gjorde dem hade ingen 

betydelse, då det är möjligt i Codecademy att fritt hoppa mellan olika kurser och avsnitt fick 

respondenterna utnyttja möjligheten att växelvis programmera igenom dem om de så ville. I 

mejlet fick de information om att de skulle fundera över hur användarupplevelsen kändes 

jämfört med när de behandlat liknande avsnitt i den inledande programmeringskursen. Om de 

däremot redan hade avslutat avsnitten vid ett tidigare tillfälle fick de i så fall på egen hand 

välja ett eller två andra avsnitt, i sådana fall skulle de notera vilka de valt i den avslutande 

enkäten. 
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Efter att respondenterna slutfört de två avsnitten i Python fick de istället välja PHP kursen. 

Där fick de genomföra det korta introduktionsavsnitten "Introduction to PHP". Detta moment 

var till för att undersöka hur upplevelsen är att lära sig ett nytt programmeringsspråk i 

Codecademy.  

 

När deltagarna avslutat alla avsnitt i Codecademy fick de besvara en avslutande enkät. Även 

denna enkät var skapad i Google formulär och bestod av 19 obligatoriska frågor. Den 

användes för att undersöka vad respondenterna tyckte om plattformen och hur de olika 

inslagen av spelelement motiverade dem. Jämfört med den tidigare enkäten bestod denna av 

fler öppna frågor där respondenterna fritt fick skriva ner sina upplevelser och åsikter om att 

programmera i Codecademy. De fick både jämföra nackdelar och fördelar över hur det var att 

programmera i Pythons IDLE på egen hand mot att programmera i Codecademy, samt hur 

programmeringskoncept presenterades i den inledande programmeringskursen och 

Codecademy. Enkäten undersökte hur ofta respondenterna använde Codecademys olika inslag 

av hjälp för att lösa uppgifter och om detta var tillräckligt för att de skulle kunna lösa 

uppgifterna. De fick även värdera på en femgradig likertskala hur olika spelmekanismer 

motiverat dem samt besvara hur motiverande som helhet de upplevde att Codecademy var. 

Därefter fick de fritt delge sina åsikter om hur det var att lära sig ett nytt språk i Codecademy 

och om de var intresserade av att avsluta den kursen. Avslutningsvis fick de besvara om de i 

framtiden tänker använda Codecademy och om användning av plattformen ändrat deras 

intresse för programmering. 

 

3.4 Pilotstudie 
Pilotstudien utfördes på en mindre grupp studenter för att utvärdera vad som behövde 

förbättras innan den slutgiltiga undersökningen. Dessa personer rekryterades genom 

personliga kontakter. De fick besvara preliminära versioner av enkäterna och genomföra ett 

förvalt avsnitt av mig i Pythonkursen och introduktionsavsnittet till PHP. Deras åsikter fick 

mig att omformulera enkäten och själva undersökningen. Istället för att ta ett förvalt avsnitt 

diskuterade vi fram att det oftast är de koncept som vi har svårt för som är de mest 

frustrerande. Slutsatsen blev att det vore bättre att undersöka om svårigheten ligger i hur dessa 

koncept presenteras i den inledande programmeringskursen, om det är så att det är bristande 

förståelse som gör att studenter kan uppleva programmering som avskräckande. Majoriteten 

av frågorna i enkäterna omformulerades för att bli tydligare och inte ledande. Dessutom 

raderades ett antal frågor som inte var relevanta för rapportens problemformulering. För att 

behålla intresset hos respondenterna kortades både studien i Codecademy och enkäterna ner 

genom att mer direkt fokusera på problemformulering och arbetsfrågorna. Författaren för 

denna rapport genomgick själv de valda avsnitten i Codecademy för att mäta tidsåtgången och 

för att få en känsla över hur tipsen, Q&A forum, återkopplingen och märken fungerar.  
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Resultat 
I detta avsnitt redogörs för undersökningens resultat i samma ordning som undersökningen 

genomfördes. Först behandlas den inledande enkätundersökningen, därefter resultatet från 

undersökningen av Codecademy. Avslutningsvis presenteras en kortare sammanfattning av 

resultatet.  

4.1 Inledande enkätundersökning 

4.1.1 Respondenter och deras programmeringsvana 

Totalt besvarade sju personer den inledande enkäten och sex personer den avslutande enkäten. 

Samtliga är studenter vid Kungliga Tekniska Högskolans program civilingenjör inom 

medieteknik. Ingen av dem har vid undersökningens tidpunkt avslutat kursen "DD1315 

Programmeringsteknik och Matlab" som introducerar objektorienterad programmering inom 

programmet medieteknik. Respondenterna har istället studerat den parallellt som de deltagit i 

undersökningen. Majoriteten av dem hade ingen tidigare erfarenhet av programmering vid 

kursstart, enbart en av sju nämnde att denne programmerat förut. Dessutom så var det enbart 

tre som under kursen programmerade på egen hand utöver de obligatoriska laborationerna. 

 

4.1.2 "DD1315 Programmeringsteknik och Matlab" 

De flesta respondenter upplevde en stark motivation inför att lära sig programmering vid 

kursstarten, se figur 1. Det var ingen som inte överhuvudtaget upplevde någon motivation, tre 

personer upplevde enbart en måttlig till mild motivation medan resterande fyra upplevde en 

medelstark till stark motivation. Det avrundade medelvärdet över likertskalan blir fyra vilket 

representerar en medelstark motivation. 

 

Respondenterna fick därefter uppskatta hur pass motiverade de blev till att lära sig 

programmering av kurslitteratur, föreläsningar, övningar och laborationer. De tre sistnämnda 

gick under namnet schemalagda aktiviteter och det var den gemensamma motivation som 

undersöktes för dem. De flesta av respondenterna var överens om att motivationen de fick av 

schemalagda aktiviteter var måttlig. Dock fanns det två individer som särskilde sig, en tyckte 

att de inte alls var motiverande medan en annan tyckte att de i högsta grad var mycket 

motiverande. Totalt blev medelvärdet av motivation för schemalaga aktiviteter ungefär tre, en 

måttlig motivation. 

 

Åsikter kring kurslitteraturen skilde sig betydligt mer åt än tidigare resultat. För att 

sammanfatta går det att säga att ingen av dem upplevde litteraturen som stark motiverande, en 

respondent tyckte att kurslitteraturen inte alls var motiverande. Resterande delade in sig i 

mitten. Motivation från kurslitteraturen fick det lägsta uppmätta medelvärdet, se figur 1.  
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Figur 1 - Respondenters motivation vid kursstart, upplevad motivation från kurslitteratur och 

schemalagda aktiviteter (föreläsningar, övningar, laborationer). 

 

Sammanfattningsvis var respondenterna vid kursstart av den inledande 

programmeringskursen medelstarkt motiverade till att lära sig programmering. 

Kurslitteraturen och de schemalagda aktiviteterna inom kursen upplevdes enbart som måttligt 

motiverande.  

 

Fem av sju respondenter upplevde att möjligheten till hjälp och återkoppling från lärare eller 

laborationsassistenter inte stämde överens med deras behov, enbart en tyckte att den fick 

tillräckligt med hjälp. Två respondenter nämner att de tycker det borde ha funnits fler 

laborationstillfällen, en av dem nämner särskilt att det skulle ha behövts fler tillfällen där 

studenter kunde fråga om hjälp istället för redovisa. Övriga kommentarer var att 

laborationsassistenterna vid tillfrågor om hjälp besvarade att de inte fick hjälpa till och därför 

ansåg denna respondent att den inte fick den hjälp som den hade behövt.  

 

"Både ja och nej. Behövde inte så mycket hjälp men när det väl behövdes fanns det inga fler 

tillfällen utöver labbtillfällena och då ville man vara klar med labben för att få bonuspoäng." 

– Respondent A 

 

”Det hade varit bra med mer labtillfällen som inte var redovisnings labbar där man kunde 

fråga mer om hjälp.” – Respondent G 

 

 

Överlag upplevde respondenterna att de hade stora svårigheter med att upptäcka fel och 

korrigera dem i den egna koden. En klar majoritet tyckte det var mycket svårt eller svårt, 

medelvärdet för svårigheten beräknades till cirka fyra.  

 

De moment inom Pythonkursen som deltagarna upplevde som svårast var ”filhantering” 

och ”klasser och objekt”, se figur 2. Filhantering definierades i undersökningen som att öppna, 
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läsa och skriva till en fil inom sitt Pythonprogram. Fyra av sju respondenter upplevde att det 

var mycket svårt att programmera med filhantering. Klasser avser det moment där studenter 

inom kursen fick börja programmera klasser och skapa objekt. Tre av sju tyckte det var 

mycket svårt. De moment som var minst svåra för respondenterna var att programmera med 

logiska operatorer och bool-värden samt flöden.  

 

"Funktioner", "for och while loopar" och "listor och dictionaries" tyckte respondenterna var 

måttligt svåra. Ett par intressanta observationer är att inget moment upplevdes som inte alls 

svårt och att alla moment hade åtminstone en respondent som upplevde att det var mycket 

svårt. Det är värt att tilläga att det inte var en och samma respondent som tyckte att allt var 

mycket svårt, utan det var olika respondenter som upplevde olika moment som mycket svåra. 
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Figur 2 - Översikt över vilka moment respondenterna upplevde som svåra inom kursen DD1315 

Programmeringsteknik och Matlab. 
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Figur 3 - Respondenters intresse för fortsatta studier inom programmering. 
Intresset för att i framtiden studera programmering skilde sig åt mellan respondenterna, se 

figur 3. Två var inte alls intresserade och en var milt intresserad. Däremot var det fyra 

respondenter som hade en högre grad av intresse som bidrog till att medelvärde blev tre, ett 

måttligt intresse. 

 

 

4.2 Codecademy 
Majoriteten av respondenterna har tidigare använt sig av plattformen Codecademy vid studier 

inom kursen "DD1315 Programmeringsteknik och Matlab". Överlag reagerade de positivt på 

Codecademys kursuppbyggnad och gränssnitt som ansågs som användarvänligt. Några åsikter 

var att det var användbart att ha det korta teoriavsnittet till hands samtidigt som de testar att 

lösa uppgiften, att uppgifterna var bra utformade för att de tog vara på den erhållna kunskapen 

från tidigare uppgifter och stegvis ökade svårighetsgraden. Dessutom uppskattades 

Codecademys olika former av hjälp, så som tips, forum och direkt återkoppling.  

 

”I like how the exercises are simple and fun while still being instructive and enriching. The 

instructions are easy to understand, and the interface makes it very user and beginner 

friendly.” – Respondent A 

 

”Att man får direkt återkoppling när man gör rätt eller fel. Och att det är tydliga och enkla 

uppgifter, som alltid följer ens kunskapsnivå.” – Respondent E 
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Figur 4 - Medelvärde över hur ofta tips, Q&A forum och återkoppling hjälpte respondenterna att lösa 

uppgifter i Codecademy. 

 

När respondenterna hade problem med att lösa en uppgift i Codecademy så var det den direkta 

återkopplingen som de oftast använde sig av. Tipsen som finns i anslutning till i teorin för 

uppgiften användes också av många. Q&A forumet nyttjades enbart av en respondent men 

denna använde det däremot ofta. De möjligheter till hjälp som Codecademy erbjuder med 

återkopplingen, forum och tips var tillräckligt för att samtliga respondenter kunde lösa de 

anvisade uppgifterna. 
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Figur 5 - Respondenters uppskattning över hur motiverade de blev av ett par spelelement i Codecademy 

samt motivation för Codecademy som helhet. 

 

Codecademy består av många olika spelelement, några typiska sådana är märken, progression 

och valfrihet. Det som motiverade respondenterna mest av dessa tre var att kunna välja fritt 

mellan olika avsnitt inom en kurs, medelvärdet blev fyra nämligen en medelstark motivation. 
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Däremot upplevdes märken enbart som milt motiverande. Fyra av sex respondenter tyckte 

även att möjligheten till att följa sin egen progression var särskilt motiverande. Codecademy 

som helhet upplevdes som mycket motiverande, fem av sex valde det högsta värdet på 

likertskalan. 

 

Sammanfattningsvis var respondenterna överlag positivt inställda till Codecademy och tyckte 

att plattformen motiverande dem till att fortsätta programmera. Den direkta återkopplingen 

användes oftast när de hade problem med att lösa en uppgift och alla kunde genomföra de 

anvisade uppgifterna. Ett särskilt uppskattat spelelement som motiverade respondenterna var 

valfriheten inom kurserna att kunna välja olika avsnitt. 

 

4.2.1 Åsikter om Codecademy Pythonkurs 

 

Respondenterna fick genomföra två avsnitt i Codecademys Pythonkurs, dessa var  

”Introduction to Classes” och “File Input/Output”. Samtliga tyckte att avsnittet "Introduction 

to Classes" förklarades bättre än liknande avsnitt i den inledande programmeringskursen. Det 

blev även tydligare för dem hur det går till när klasser programmeras i Python. En respondent 

påpekade att hen tycker att programmering är ett ämne som studenter lär sig bäst om de 

programmerar i samband som de får teorin, dessutom tyckte denna det också var mycket 

roligare att programmera i Codecademy. Övriga kommentarer var att den direkta 

återkopplingen och möjligheten till att direkt ändra koden var bra, att mindre uppgifter i steg 

för steg är bättre än laborationers stora och svåra uppgifter, att Codecademys upplägg är bättre 

än att sitta på föreläsningar i ett par timmar utan att få testa koden själv. Dessutom framhölls 

det att det ofta går rätt fort fram på föreläsningar vilket gör att det kan vara svårt att hänga 

med. Överlag var det ett flertal respondenter som framförde en önskan om att programmera 

fler mindre uppgifter i nära anslutning till när teorin presenteras. 

 

"Mycket bättre att plugga på sådana sidor och klara av grejer steg för steg istället för 

föreläsningar och labbar där vi får stor och svår uppgift på en gång. Genom det man kan 

prova på och koda lite själv i början. Vi får inte sådan chans med assistenterna eller lärare. 

De bara säger till oss att det är si och så men genom det lär man sig inte." – Respondent C 

 

"Jag tyckte att det var lättare att förstå och hänga med i hur klasser fungerar och hur man 

skapar samt använder dem i och med att man fick testa själv. Feedbacken man fick när man 

gjorde fel och möjligheten att göra om det direkt var också bra och gjorde det lättare att 

hänga med. Detta tror jag är bra när det gäller delar som är svårare att greppa och mer 

komplexa att använda, som exempelvis klasser i python. Att teorin fanns vid sidan och att det 

fanns "hints" var också väldigt bra då man lätt kunde läsa den igen för att få ett humm om 

hur man skulle lösa uppgiften. Jag tycker att Codeacademy har ett bättre upplägg än kursen i 

vilken man får sitta på föreläsning i ett par timmar utan att få testa koden själv. Dessutom går 

det ofta rätt fort fram på föreläsningarna, så det kan vara svårt att hänga med. I 

programmering tror jag att det är "learn by doing" som gäller, framför allt när det kommer 

till svårare delar." – Respondent D 

 

 

Respondenternas åsikter kring avsnittet "File Input/Output" var att det var lättare att förstå än 

motsvarande avsnitt i den inledande programmeringskursen. Återigen framhölls även vikten 

av att få exempel på vad en kod gör samtidigt som den presenteras. Respondent B lyfta fram 

en intressant tanke om den enbart klarat avsnittet för att den fick så mycket vägledning och 



18 

 

om kunskapen kommer att finnas vid ett senare tillfälle. Avslutningsvis nämnde en annan 

respondent att den själv gett upp programmering helt då laborationerna tar för mycket tid med 

tanke på att de enbart ger 1,5 högskolepoäng. Men när hen genomförde avsnittet i 

Codecademy så tyckte hen att den förstod mycket mer. 
 

"Ärligt talat så har jag inte plugga programmering alls på grund av så mycket jobb på gång 

och själva labbarna tar så mycket tid att jag gav upp helt enkelt för att det känns onödig att 

lägga så mycket tid på något som har bara 1,5 hp. När jag gick genom det avsnitett på 

codecademy så fattade jag mycket mer och det kändes roligare att plugga på det sättet." - 

Respondent C 
 
 

Det var enbart en respondent som fortsatte att programmera efter att den avslutat ett avsnitt. 

Dock nämnde tre att de gärna skulle ha fortsatt om de hade haft mer tid. En respondent 

påpekar att hen fick lite lust att fortsätta med avsnittet klasser för att det var en del av 

programmeringen som hen hade väldigt svårt. En annan respondent nämner att hen säkert 

kommer att komma tillbaka till Codecademy för att fördjupa sina kunskapar inför sin p-

uppgift. 

 

"Nej. Dock fick jag lite lust att fortsätta med Classes för att det är en del av programmeringen 

som jag hade väldigt svårt för och som jag fortfarande inte har lärt mig ordentligt. Det 

kändes som att introduktionen gav en bra grund att bygga vidare på och därför blev jag halvt 

motiverad till att fortsätta, men på grund av brist på tid så gjorde jag inte det." – Respondent 

B 

 

4.2.2 Jämförelse mellan att programmera i Python IDLE och Codecademy 

 

Jämfört med att programmera på egen hand i Pythons IDLE tyckte respondenterna att 

Codecademy var lättare att förstå, hade ett bättre gränssnitt, var roligare och gav en direkt 

återkoppling som var tydlig. Fördelarna med Codecademys gränssnitt var att det var mer 

ordnat då allt finns i en och samma ruta, att det var snyggat och tydligt med färgerna som det 

använder. Återigen framhålls det att teorin som finns vid sidan om uppgifter var behjälplig när 

respondenterna inte riktigt visste vad de skulle göra härnäst. En respondent hade däremot inte 

använt Pythons IDLE och kunde därför inte uttala sig. 

 

"Lättare att förstå, codecademy känns mer "mänsklig" som sätter begreppen i begripliga 

sammanhang.” – Respondent A 

 

”Det är snyggare vilket jag tycker är mer motiverande. Det är också mer ordnat då allt finns i 

en och samma ruta. OCH man har teorin vid sidan (som sagt) som man kan titta på när man 

känner sig lite lost.” – Respondent B 

 

"Det blev roligare när någon sa till dig vad ska du göra och vilka steg ska du ta för att lära 

sig mer." – Respondent C 

 

Respondenterna upplevde inte många nackdelar jämfört med att programmera i Pythons IDLE, 

en av dem nämner att det kanske var lite för mycket hjälp ibland. En annan påpekar ett 

designproblem som fick hen att gå vidare till nästa uppgift trots att hen egentligen ville testa 

koden igen. Detta uppstår när en uppgift har blivit godkänd och responsen av det dyker upp i 

ett popup-fönster. Dessutom framhöll den att kortkommandon är bra i IDLE. En respondent 
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nämner också att det kan vara roligt att bara testa programmera olika saker och se vad som 

händer utan att någon ska säga att det är fel.  

 

"Att man fick klicka bort den gröna rutan som poppade upp när man gjort rätt för att få testa 

att skriva igen. Det tar lite längre tid än att bara få skriva direkt, som man kan på IDLE då 

och kändes omständigt så jag gick ofta bara vidare trots att jag ville testa koden igen. Det är 

också nice med kortkommandon i IDLE!" – Respondent D 

 

Alla respondenter var intresserad av en kompletterande Python plattform liknande 

Codecademy till den inledande programmeringskursen och att det skulle ha varit till hjälp för 

dem. En respondent nämner att programmeringskursen var oerhört jobbig och att en sådan 

plattform skulle underlätta mycket.  

 

"Absolutely! Cause that would be like the "best of both worlds"!" – Respondent A 

 

”Ja! jätte gärna. Programmerings kursen var jättejobbigt och en sådan plattform skulle 

underlätta mycket.” – Respondent D 

 

"Ja! För att jag tycker att det är ett bra upplägg och jag tror som sagt att man lär sig mer av 

att få testa själv. Man slipper dessutom vissa omständiga saker som exempelvis att behöva 

sitta och försöka förstå allting på föreläsningarna." – Respondent E 

 

4.2.3 Introduktionsavsnitt i PHP, ett för respondenterna okänt 

programmeringsspråk 

De flesta respondenter tyckte det var givande att genomföra introduktionsavsnittet i PHP. De 

positiva åsikterna var återigen kursupplägget med steg för steg och inte för svåra uppgifter på 

en gång. En av respondenterna nämnde att den redan var trött på programmering och därför 

var hens motivation låg. En annan tycker att avsnittet var väldigt grundläggande och den 

frågade sig själv om det gav så mycket.  

 

"It was very much like learning Python in codecademy. They set up the lessons so that you 

start somewhere manageable where it's not too overwhelming, like how to print strings. They 

did a good job with introducing PHP, explaining why it looked so much like html, and how 

the two differ from each other." – Respondent A 

 

”Det var väldigt roligt! Det var inte så svårt eftersom att jag har fått lite grepp om Python 

redan.” – Respondent D 

 

Två av sex respondenter är intresserade av att fortsätta med PHP kursen i Codecademy. En av 

dem framhåller att nu när den ändå har börjat och kommit en bit på förloppsmätaren så kan 

den lika gärna fortsätta medan en annan respondent fortsatte med tre avsnitt till. Respondent F 

nämner att det är möjligt att den fortsätter med kursen om den får tid över. De två som inte 

alls var intresserade skriver att det är på grund av att ointresse av PHP som språk och tidsbrist 

eller ork. En av respondenterna kommenterade inte alls frågan. 

 

"Ja, någon gång kanske, nu när jag ändå har börjat och kommit en bit på den där progress 

bar:en. Men just nu har jag inte tid att försöka lära mig ett nytt programmeringsspråk så det 

får bli någon gång i framtiden i så fall." – Respondent C 
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4.2.4 Avslutande ord om Codecademy 

Fem av sex respondenter kommer i framtiden att använda sig av Codecademy. Den resterande 

nämner att den kanske ska göra det och att det är ett bra sätt att bekanta sig med nya 

programmeringsspråk. Två respondenter framhåller att det är roligt att programmera i 

Codecademy. En skriver att anledningen till att den vill använda plattformen igen är för att 

den fungerar bra för att lära sig nya språk och att hen tyckte att det fanns fler språk som 

verkade vara intressanta. En annan lyfter fram att tjänsten hjälper den med förståelsen för 

programmering. 

 

"Most definitely. Because it has proven to be of great help to me so far and it's fun. I might 

even just go in there someday and randomly select a new programming language to learn."  – 

Respondent A 

 

"Ja, det tror jag! Det var en rätt snygg hemsida som jag tror fungerar rätt bra för att lära sig 

och det finns en del språk att välja mellan som jag tycker verkar intressanta så jag tror att jag 

kommer att använda mig av den igen." – Respondent C 

 

”Ja det kommer jag! Det är tydligt och roligt sätt att lära sig på!” – Respondent D 

 

En respondent tyckte att Codecademy ändrade dennes intresse för programmering, innan 

tyckte den att programmering var för komplicerat och avskräckande. Respondent C är inne på 

samma spår, hen tycker att programmering har blivit lite mer lättillgängligt. Två respondenter 

var redan intresserade av programmering sedan tidigare, men en av dem framhöll att den har 

blivit mer motiverad till att försöka klara av programmeringskursen. Respondent F skriver att 

Codecademy kanske inte har ändrat intresset men utan möjligheten till att använda tjänsten så 

skulle hen förmodligen ha gett upp för längesen. Till sist tyckte en av respondenterna att den 

inledande programmeringskursen förstört programmering för den. 

 

"Yes. I have zero experience with programming before starting in KTH, and my 

preconception was that it was too complicated and daunting. Codecademy made me realize 

that it is complicated and daunting, but even so, it is still something that I can do." – 

Respondent A 

 

"Jag tror inte det. Själva kursen förstörde programmering i mina ögon. Men kanske.. man vet 

aldrig" – Respondent D 

 

"Det har inte direkt ändrat mitt intresse, men utan codecademy hade jag förmodligen gett upp 

för längesen." – Respondent F 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 
Respondenternas motivation vid kursstarten av den inledande programmeringskursen var hög, 

men kurslitteraturen och de schemalagda aktiviteterna upplevdes inte som särskilt 

motiverande. Endast en av dem har programmerat innan kursen och majoriteten 

programmerade inte på egen hand utanför de obligatoriska laborationerna. Det fanns minst en 

respondent inom alla olika tillfrågade moment från den inledande programmeringskursen som 

tyckte att det var svårt. Sammantaget var erfarenheten att det behövs mer hjälp och stöd. 
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Codecademy upplevdes som positivt av samtliga, flera av dem nämner att det var roligt och 

alla tyckte det var motiverande. Alla de tilldelade uppgifterna kunde löses. De spelelement 

som fick bäst respons var den direkta återkopplingen, valfriheten och uppgifterna i nivåer med 

svårighetsprogression. Codecademys gränssnitt var enligt respondenterna tydligt, lättförstått 

och pedagogiskt. En klar majoritet kommer att använda sig av Codecademy igen och samtliga 

skulle vilja ha en kompletterande interaktiv plattform till den inledande 

programmeringskursen. 

 

4.4 Metodkritik  
 

Det finns ett antal brister i rapportens undersökningsmetod. Då undersökningen bestod av två 

webbaserade enkäter var det av vikt att frågorna tolkades så som önskat. För att undvika 

missförstånd genomförde jag en pilotstudie och omformulerade flertal av frågorna för att få 

dem tydligare samt förklara de begrepp som användes. Trots dessa omformuleringar så visade 

resultatet att en respondent inte visste vad som menades med Python IDLE. I och med att 

enkäterna publicerades på webben och respondenterna kunde besvara dem på egen hand utan 

att jag personligen närvarade är det svårt att säga hur passa noga enkäterna genomfördes. Det 

finns en risk att respondenterna besvarat frågor slumpmässigt, särskilt de bestående av 

likertskalor. Dock anser jag att respondenternas svar, i synnerhet på de obligatoriska frågorna 

med fritext, visar att de har tänk igenom och många gånger gett utförliga svar.  

 

Ett annat problem med enkätfrågor är att respondenterna kan ha besvarat dem till förmån för 

vad de upplever skulle ge ett bra resultat för studien. Detta försökte jag undvika genom att ha 

öppna balanserade frågor för att inte ge en indikation om vad som egentligen undersöktes. När 

jag ställde frågor om fördelar vägde jag upp det med frågor om nackdelar. Resultatet jag fick 

var i överlag väldigt positivt för Codecademy, men i och med att många av dem redan använt 

Codecademy tidigare så anser jag att det behovet redan fanns innan studien och att 

respondenterna var så positivt inställda för att upplevelsen att programmera i plattformen 

skilde sig så betydligt åt att programmera på egen hand. 

 

Förutom problem med utformningen av enkäten finns det brister med undersökningen i stort. I 

och med att undersökningen är kvalitativ och utfördes enbart på ett litet underlag så går det 

inte att dra generella slutsatser. Undersökningen är alldeles för kort för att det ska gå att uttala 

sig något om hur respondenternas motivation skulle ha påverkats efter en längre användning 

av Codecademy, om denna positiva inställning skulle ha funnits kvar eller inte. Dessutom 

beaktas inte huruvida de faktiskt lärde sig något av att använda tjänsten, respondenterna 

tyckte att de förstod mer av de presenterade koncepten men det behöver inte nödvändigtvis 

vara så. För att se huruvida respondenterna tillgodosåg sig någon ny kunskap behövts 

genomföra en undersökning som mäter deras kunskap innan och efter. Dessutom skulle det 

behövts en undersökning vid ett senare tillfälle för att se om kunskapen var bestående. 
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Diskussion 
Här diskuteras litteratur och resultat utifrån problemformuleringen och arbetsfrågorna. 

Ordningen följer arbetsfrågorna. 

5.1 Vilka är de återkommande svårigheterna som 

skapar frustration hos studenter när de börjar skriva 

kod? 

Respondenterna i rapportens undersökning upplevde att de inte fick tillgång till så mycket 

återkoppling, hjälp och stöd som de hade behövt av lärare och laborationsassistenter. Samtliga 

av dem hade stora svårigheter med att upptäcka fel och korrigera dem i den egna koden. 

Majoriteten av respondenterna programmerade inte på egen hand utöver de obligatoriska 

laborationerna, detta kan ha bidragit till att återkommande fel med syntax och dylikt 

uppträdde i deras kod. Två respondenter tycker att det skulle ha behövts fler 

laborationstillfällen där studenter kunde fråga om hjälp. En annan respondent hävdar att när 

den bett om hjälp så har den fått som svar från laborationsassistenter att de inte kan hjälpa till. 

Ett problem som verkar uppstå med de laborationstillfällen som finns är att redovisningar av 

laborationer prioriteras då detta ger bonuspoäng till tentamen, därför blir det än svårare för 

studenterna att ställa frågor när de redan ska vara klara med laborationen ifråga. Laborationer 

är en väsentlig del av kursens innehåll som ligger till grund för den större individuella 

programmeringsuppgift som avgör hela betyget. 

 

5.2 Hur skulle dessa svårigheter kunna hanteras 

med hjälp av spelifiering? 

Sammantaget visar detta på att det kan finnas ett behov för studenter att ha möjligheten att 

programmera mera och få den återkoppling som de behöver. Respondenterna reagerade 

oerhört positivt inför den direkta återkoppling samt tipsen som Codecademy erbjuder vid 

lösningen av uppgifter. De kunde alla lösa uppgifterna med den hjälp som erbjöds och flest av 

dem använde den direkta återkopplingen. Därför anser jag att en spelifierad plattform med 

direkt återkoppling skulle kunna delvis tillfredsställa det behov som studenterna har av mer 

hjälp. Genom att använda en sådan plattform skulle studenter lättare kunna upptäcka syntaxfel 

och istället fokusera på att lära sig konceptet inom objektorienterad programmering. 

Dessutom skulle det också bidra till att lärare och assistenter får mer tid till att förklara 

svårförståeliga koncept istället för att hjälpa studenter korrigera småfel i den egna koden. 
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5.3 Vilka element av spelifiering lämpar sig bäst för 

studiesammanhang, och är vissa mer eftertraktade 

av studenter? 

De spelelement som oftast används när spelifiering appliceras inom studiesammanhang är 

poäng, resultattavlor och märken. I majoriteten av dessa studier har spelifiering visat på ökad 

motivation och engagemang hos deltagare (Hamari, Koivisto & Sarsa, 2014). När spelifiering 

har använts för att lära studenter C-programmering har det visat på positiva effekter på deras 

engagemang och en måttlig förbättring i deras examinationsresultat. Forskarna bedömde att 

studenterna blev engagerade och motiverade genom att de fortsatte att delta i aktiviteten även 

när de uppnått de efterfrågade kraven. Anledningen till att studenterna fortsatte var att de ville 

samla alla märken. Däremot visade sig konkurrensen som resultattavlor introducerade bara 

intressant för ett fåtal studenter. Slutsatsen i denna studie var att studenter gillade de 

aktiviteter som de tyckte var roligast (Ibanez, Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014).  

Respondenterna i rapportens undersökning tyckte bäst om den direkta återkopplingen, 

valfriheten och uppgifter i nivå med stigande svårighet. Men även att följa sin progression 

genom olika kurser och avsnitt var viktigt. Just direkt återkoppling har visat sig kunna främja 

kunskapsanskaffning i ett par studier där spelifiering används (Tsai, Tsai & Lin, 2015; Seng, 

& Yatim, 2014.) och ökat studenters engagemang (Hanus & Fox, 2015). Respondenterna 

upplevde däremot inte att märkena i Codecademy som särskilt motiverande. Det kan bero på 

att dessa märken inte alls upptar en stor roll i gränssnittet och att de enbart finns att tillgå 

under en användares profil.  

 

 

5.4 Vilka förutsättningar krävs för att spelifiering ska 

fungera på ett motiverande sätt för studenter? 
Spelifierade plattformar verkar ha potentialen att öka studenters motivation, men det är inte 

helt enkelt att uppnå denna effekt. Det behövs en stor ansträngning i att designa och 

implementera plattformen för att den ska bli helt motiverande för deltagarna (Domínguez et al. 

2013). Nyckelkomponenterna för att utveckla en framgångsrik spelifierad e-lärlingsmiljö är 

att den ska innehålla tydliga mål, återkoppling och belöningar (Raymer & Design, 2011; de-

Marcos et al. 2014). Där återkopplingen kan används för att undvika att studenter blir 

förvirrade över vad de ska göra och hur de ska göra det. Dessutom är det även viktigt att 

informera studenter om vilka framsteg som de har gjort (Ibanez, Di-Serio & Delgado-Kloos, 

2014). Studenterna behöver vara i kontroll av interaktionen och vara säkra på att de har de 

färdigheter och förmågor som behövs för att lösa uppgifterna. Svårighetsgraden i uppgifterna 

bör matcha studenters ökande skicklighet och utmana dem, dock får inte svårighetsgraden 

vara för svår för det kan leda till att studenterna ger upp när deras frustration blir för hög 

(O’Brien & Toms, 2008). Dessutom behöver gränssnittet vara användarvänligt och lättförstått 

för att undvika att studenter blir frustrerade (Seng, & Yatim, 2014). 

Codecademy upplevdes som mycket motiverande i rapportens undersökning och 

respondenterna upprepade positiva åsikter kring dess gränssnitt. Respondenterna tyckte att 

Codecademys gränssnitt var användarvänligt med sin lättförstådda tydliga teori och enkla 

uppgifter. Teorin anpassas till uppgiften och det presenteras inte för mycket teori på en och 
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samma gång vilket gör den lättförstådd. Codecademy använder sig av de nyckelkomponenter 

som Raymer presenterar och informerar studenter vid varje uppgift vad de ska göra. 

Återkopplingen är tydlig och respondenterna reagerade positivt på att uppgifterna bygger på 

den kunskapsnivå som de redan har, den direkta återkopplingen hjälper och stödjer deltagare 

att lösa uppgifterna. Den direkta återkopplingen ger positiva känslor när en uppgift löses 

vilket kan motivera dem att lösa fler uppgifter (Domínguez et al. 2013). 

Codecademy uppbyggnad av olika programmeringskurser som har en klar indelning i avsnitt 

och uppgifter som bygger på tidigare kunskaper får användarna att uppleva att de har den 

kunskap som krävs för att lösa nästkommande uppgifter. Detta anser jag får användarna att 

uppleva en känsla av kontroll som de i kurslaborationer kanske saknar, en respondent nämnde 

att de ofta får en stor och svår laborationsuppgift. Denna känsla av kontroll kan bidra till att 

respondenterna känner en inre motivation inför att programmera. Respondenterna uppskattade 

också den valfrihet som finns inom plattformen. Uppgifterna och avsnitten kan med fördel 

lösas icke-linjärt vilket ger studenter en viss mängd frihet i att välja vilka uppgifter de vill 

genomföra.  

 

Respondenternas huvudanledning till att de inte fortsatte att programmera inom plattformen 

var tidsbrist. I ett par andra studier har denna faktor också visat sig vara en viktig anledning 

till att studenter inte väljer att använda en spelifierad plattform (Domínguez et al. 2013; 

Ibanez, Di-Serio & Delgado-Kloos, 2014). Studenter måste känna att det är värt tiden att 

använda en plattform så att de inte ger upp. Det jag kan tänka är ett det behövs en god balans 

mellan kunskapsanskaffning och tiden det tar att genomföra uppgifterna. I synnerhet vid 

lärosäten där tiden för studier redan är begränsad. 

 

5.5 Hur upplever studenter undervisningen i den 

inledande programmeringskursen?  

Respondenterna upplevde inte kurslitteraturen och de schemalagda aktiviteter inom den 

inledande programmeringskursen som särskilt motiverande. Majoriteten tyckte att det fanns 

för få möjligheter till hjälp och återkoppling inom kursen. En annan brist är att en del koncept 

inom den inledande programmeringskursen är oklara eller svårförståeliga för studenterna. Det 

fanns ingen som tyckte att koncepten i den inledande enkäten var inte alls svåra, alla hade 

åtminstone en respondent som tyckte det var mycket svårt. Om detta har sin grund i 

föreläsningar, övningar eller kurslitteratur är svårt att säga. En av respondenterna nämner att 

det under föreläsningarna ofta går rätt fort fram vilket gör att det blir svårt för studenterna att 

följa dem, dessutom presenteras kod på ett passivt sätt och studenterna har liten möjlighet till 

att testa koden själva innan föreläsaren går vidare med ny teori. Detta tillsammans med att 

ytterst få programmerar på egen hand utanför laborationerna gör att få studenter lär sig att 

programmera teorin i nära sammanband som den presenteras. Dessutom är det särskilt 

oroande att ett av de svårförstådda koncepten var klassar och skapandet av objekt som är 

väsentligt inom objektorienterad programmering. Denna kunskap ska ligga till grund för 

framtida programmeringskurser. 
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5.6 Hur stort är intresset hos studenter för en 

kompletterande interaktiv plattform till den 

inledande programmeringskursen? Vad skulle en 

sådan plattform kunna bidra till? 
 

Samtliga respondenter var intresserade av en kompletterande interaktiv plattform den 

inledande programmeringskursen. Denna undersökning har visat att det finns ett behov av en 

sådan då många studenter upplever att möjligheten till hjälp inte stämmer överens med deras 

behov. Dessutom finns det brister inom den inledande programmeringskursen som skulle 

kunna avhjälpas med en kompletterande plattform. Respondenterna upplevde att 

Codecademys presentationer av koncept som de hade svårt för inom kursen var mer 

lättförståeligt. Det vore därför behjälpligt för studenterna om de fick tillgång till kortfattad 

teori som introduceras steg för steg tillsammans med relevant programmeringskod. Detta 

skulle kunna fungera som ett komplement till de studenter som upplever att föreläsningar 

presenterar alldeles för mycket teori på en och samma gång. Möjligheten att ha samma 

innehåll i olika format som studenter själva kan kombinera skulle kunna bidra till att skapa en 

meningsfull och motiverande inlärning. Dessutom skulle en plattform kunna motverka bristen 

hos studenter som uppstår på grund av begränsad interaktion med lärare (Domínguez et al. 

2013). 

 

Spelifiering inom programmeringsutbildning har visat sig vara effektivt och en 

en kompletterande plattform till den inledande programmeringskursen skulle kunna förbättra 

studenters förståelse, öka deras engagemang samt ge dem bättre resultat (Ibanez, Di-Serio & 

Delgado-Kloos, 2014; Seng & Yatim, 2014). 
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Slutsatser 
Slutsatser med utgångspunkt i min problemformulering presenteras här nedan. 

 

Hur kan interaktiva plattformar innehållande element av spelifiering öka motivationen och 

intresset för programmering hos studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan? 

 

Min undersökning har visat att studenter inom medieteknik vid KTH upplever en hög 

motivation för programmering vid användningen av Codecademy. Däremot går det inte att 

säga om denna motivation skulle kunna vara långvarig, den skulle kunna endast bero på 

nymodigheten av spelifierade plattformar. Den slutsats som går att dra av Codecademy är att 

deras gränssnitt i alla fall tycks vara uppbyggt på ett attraherande sätt för studenter och att det 

i vissa instanser fick studenterna att fortsätta med kurser även efter att de slutfört de anvisade 

instruktionerna. Därför anser jag att om en spelifierad plattform för programmering ska 

fungera på ett motiverande sätt bör den ha en viss valfrihet, direkt återkoppling, uppgifter i 

steg för steg som presenteras med relevant teori och en progressiv svårighetsgrad. 

 

Respondenternas intresse för fortsatta studier för programmering påverkades inte nämnvärt 

men Codecademy kunde hjälpa flertalet av dem att förbättra sina programmeringskunskaper. 

Detta pekar på att det finns brister i den inledande programmeringskursen som skulle kunna 

avhjälpas med att studenter fick möjligheten att utnyttja en spelifierad plattform uppbyggd på 

ett liknande sätt som Codecademy. Min slutsats är att detta skulle kunna förhindra att en del 

studenter blir avskräckta av programmering och förhoppningsvis väljer att aktivt studera det i 

framtiden. Det vore i utbildningens intresse att så många studenter som möjligt utbildar sig 

inom programmering för att avhjälpa den rådande bristen på kompetent IT-kunskap. 
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Bilagor 

Inledande enkät 

Denna enkät är en del av ett kandidatexamensarbete inom medieteknik vid KTH. 

Tidsåtgången bör vara runt 10 minuter. Frågorna handlar enbart om Python delen i kursen 

"DD1315 Programmeringsteknik och Matlab".  

*Obligatorisk 

 

Var vänlig och fyll i din KTH email. * 

 
 

Har du avslutat kursen DD1315 Programmeringsteknik och Matlab? * 

Ja  

Nej  

Har du programmerat innan du läste kursen? * 

Ja  

Nej  

Programmerade du under kursens gång utöver laborationerna på egen hand? * 

Exempelvis om du testade att skriva egna program efter föreläsningar eller övningar. 

Ja  

Nej  

 

Har du använt dig av Codecademy under kursen? * 

Ja  

Nej  

Upplevde du att möjligheten till hjälp och feedback under kursens gång stämde 

överens med ditt behov? * 

Om nej, vad tycker du skulle behöva ändras? 

[Textfält] 

 

Hur motiverad var du att lära dig programmering vid kursstarten? * 
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 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverad      Mycket motiverad 

 

Hur motiverande upplevde du att kurslitteraturen var? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverad      Mycket motiverad 

 

Hur motiverad blev du av schemalagda aktiviteter? * 

Föreläsningar, övningar och laborationer. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverad      Mycket motiverad 

 

Hur tyckte du det var att upptäcka fel och korrigera dem i den egna koden? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

 

Hur tyckte du det var att programmera funktioner? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

Hur tyckte du det var att programmera logiska operatorer och bool-värden? * 

Logiska operator så som and, or, ==, !=, <. Bool-värden: True/False 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

Hur tyckte du det var att programmera flöden? * 

If, elif, else. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

Hur tyckte du det var att programmera for och while loopar? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

Hur tyckte du det var att programmera listor och dictionaries? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 
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Hur tyckte du det var att programmera med filhantering? * 

Öppna filer, läsa och skriva till dem. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

Hur tyckte du det var att programmera klasser och objekt? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls svårt      Mycket svårt 

 

Hur intresserad är du av att studera programmering i framtiden? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls intresserad      Mycket intresserad 

 

Finns det något/några begrepp som du upplevde som svåra i kursen som inte täcks av 

frågorna i denna enkät?  

[Textfält] 

 

 

Avslutande enkät 

Denna enkät är en del av ett kandidatexamensarbete inom medieteknik vid KTH. 

Tidsåtgången bör vara runt 15 minuter. Frågorna behandlar upplevelsen av att programmera i 

webbtjänsten Codecademy.com. Enkäten inleds med frågor om Codecademy som helhet, 

därefter ställs ett par frågor om Python kursen och PHP kursen. 

*Obligatorisk 

Var vänlig och fyll i din KTH email. * 

 
 

Vad tycker du var bäst med Codecademy? * 

[Textfält] 

 

Uppskatta hur ofta hints hjälpte dig att lösa uppgifter. * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls ofta      Mycket ofta 

 

Uppskatta hur ofta Q&A Forum hjälpte dig att lösa uppgifter. * 

 1 2 3 4 5  
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Inte alls ofta      Mycket ofta 

 

Uppskatta hur ofta återkoppling (feedback) hjälpte dig att lösa uppgifter. * 

Med återkoppling menar jag de felmeddelanden som fås när en felaktig kod skickas in. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls ofta      Mycket ofta 

 

Var Codecademys feedback, Q&A Forum och hints tillräckligt utförliga för att 

du skulle kunna lösa uppgifterna? * 

Ja  

Nej  

Om nej på föregående fråga, beskriv de svårigheter som du upplevde.  

[Textfält] 

 

Hur motiverad blev du till att fortsätta programmera genom att se din 

progression? * 

Din progression genom olika kurser och deras avsnitt finns att se vid första sidan 

(codecademy.com) när du är inloggad. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverad      Mycket motiverad 

 

Hur motiverad blev du till att fortsätta programmera genom belöningar i form 

av märken (badges)? * 

Märken delas ut vid olika milstolpar, exempelvis efter att ett avsnitt har genomförts, 

och finns att se under ens profil. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverad      Mycket motiverad 

 

Hur motiverad blev du till att fortsätta programmera genom att kunna välja 

mellan olika avsnitt i en kurs? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverad      Mycket motiverad 

 

Hur motiverande som helhet upplevde du att Codecademy var? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls motiverande      Mycket motiverande 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcodecademy.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEetkznWnwpCEcx1nZnTwubNrwpEw
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Hur tyckte du det var att genomföra avsnittet "Introduction to Classes" jämfört 

med liknande avsnitt i kursen "DD1315 Programmertingsteknik och Matlab"? * 

[Textfält] 

 

Hur tyckte du det var att genomföra avsnittet "File Input/Output" jämfört med 

liknande avsnitt i kursen "DD1315 Programmertingsteknik och Matlab"? * 

[Textfält] 

 

Om du redan tidigare har avslutat båda avsnitten, vilka genomförde du istället 

och hur förhöll de sig jämfört med liknande avsnitt i kursen "DD1315 

Programmertingsteknik och Matlab"?  

[Textfält] 

 

Fortsatte du att programmera någon gång efter att du avslutat ett avsnitt? * 

[Textfält] 

 

Jämfört med programmering i Pythons IDLE, vad var fördelarna med 

Codecademy? * 

[Textfält] 

 

Jämfört med programmering i Pythons IDLE, vad var nackdelarna med 

Codecademy? * 

[Textfält] 

 

Skulle du vara intresserad av en kompletterande Python plattform liknande 

Codecademy till kursen "DD1315 Programmertingsteknik och Matlab"? * 

Varför/Varför inte 

[Textfält] 

 

Hur var det att lära sig PHP i Codecademy? * 

Notera här om du valde ett annat språk. 

[Textfält] 

 

Är du intresserad av att fortsätta med PHP kursen i Codecademy?  

Varför/Varför inte 

[Textfält] 

 

Kommer du i framtiden att använda dig av Codecademy? * 

Varför/Varför inte 

[Textfält] 

 

Har Codecademy ändrat ditt intresse för programmering? * 

Varför/Varför inte 

[Textfält] 
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